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 معرفی صنعت 
 بین در) .است برخوردار باالیی بسیار حرارتی و الکتریکی هدایت خاصیت و از است رنگ قرمز نسبتاً مس فلز

 اتمصنوع قدمت چون( است بیشتر مس از اتاق حرارت در نقره الکتریکی هدایت خاصیت تنها خالص، فلزات

 انسان استفاده مورد فلز ترینقدیمی مس فلز احتماالً گردد،برمی میالد از قبل سال 8،7۰۰ به شده کشف مسی

 .شودمی یافت نیز فلزی حالت به دارد، وجود گوناگون معدنی هایسنگ در اینکه بر عالوه مس. باشدمی

 تولید ایمرحله چند فرآیندی از کلی طوربه . شود می یافت سولفور همراه به طبیعت در معموال فلز این

 و ذوب از پس و شده آغاز مس معدنی سولفید ارزش کم کنسانتره و سنگ معدن استخراج از که ،شودمی

 چکش دن،ش مفتول قابلیت مانند خصوصیاتی دلیل به .شودمی تولید خالص مس کاتد الکترولیتی، تصفیه

 صنعتی یاصل فلزات از یکی به مس زدگی، زنگ برابر در آن مقاومت نیز و حرارتی الکتریکی، رسانندگی خوری،

 مس الکتریکی هایکاربرد. دارد قرار سوم رتبه در آلومینیوم و آهن از پس مصرف میزان نظر از که شده تبدیل

 چهارم سه قریبات الکترونیکی و الکتریکی محصوالت ارتباطات، ساختمان، کشی سیم برق، انتقال و تولید مانند

 سبب به بلکه فلز، این خود تولید واسطه به تنها نه مس صنعت اهمیت شود.می شامل را مس مصرف کل

 هایسیبرر. شوندمی استحصال آن تولید یندآفر طی موازی صورت به که است دیگری محصوالت تولید امکان

 هایغبار همچنین، و شوندمی ایجاد مخزن کف در که مس الکتریکی بازیابی فرایند رسوبات روی شده انجام

مانند طال،  بهاییگران و ارزش با عناصر حاوی مواد این که دهدمی نشان تولید، مختلف مراحل در خروجی

 .است برخوردار ایویژه اهمیت از مس تولیدکنندگان برای هاآن استحصال که هستند نقره، پاالدیوم و ...

رین میزان تولید مس تصفیه شده در دنیا به ترتیب در مناطق آسیا، اروپا و آمریکای بیشت 2۰17در سال 

و  2۰17کشور برتر دنیا طی سال  3الیش شده در اجنوبی بوده است. جدول ذیل وضعیت تولید مس پ

 دهد.نمایش میرا  2۰22بینی سال پیش

2017 2022 
 سهم تولید جهانی )درصد( تولید )هزار تن( نام کشور سهم تولید جهانی )درصد( تولید )هزار تن( نام کشور

 36.9 9،154 چین 36.4 8،342 چین

 1۰.4 2،583 شیلی 1۰.6 2،417 شیلی

 6.4 1،576 ژاپن 6.7 1،525 ژاپن

 - 24،774 دنیا - 22،908 دنیا

هزار تن تولید بزرگترین تولید کننده و مصرف  8،342همانطور که از جدول فوق مشخص است کشور چین با 

 2۰17های در نواحی مختلف دنیا طی سالباشد. جدول ذیل میزان مصرف مس پاالیش شده را کننده مس می

 دهد.نشان می 2۰22و

http://www.novinic.com/


 تحلیل بنیادی شرکت ملی صنایع  مس ایران              گذاری تامین سرمایه نوین  شرکت مشاور سرمایه

 

 شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین-غربی 3طبقه -23پالک -بلوار گل آذینانتهای -جردن

 22030354فکس:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 
2 

 2017 2022 

 منطقه
  مصرف

 (مس محتوا )هزار تن

 مصرفسهم 

 جهانی )درصد( 

  مصرف

 (مس محتوا )هزار تن

 مصرفسهم 

 جهانی )درصد( 

 71.8 18،217 71.7 16،353 آسیا

 15.4 3،91۰ 15.7 3،585 اروپا

 9.6 2،426 9.8 2،234 آمریکای شمالی

 2.2 565 1.9 434 آمریکای جنوبی و مرکزی

 ۰.9 234 ۰.9 195 آفریقا

 ۰.۰6 16 ۰.۰8 18 استرالیا

 - 25،368 - 22،820 مس پاالیش شدهجمع مصرف 

هزار تن مصرف مس پاالیش شده جایگاه اول را در بین مصرف  11،125الزم به توضیح است کشور چین با 

 د.ارکنندگان جهانی این فلز د

ای خواهد داشت. ایجاد بازار مس در میان مدت تغییر قابل مالحظه CRUبر اساس آخرین برآوردهای موسسه 

های ذوب و پاالیش در کشور چین، به منظور تالش برای خودکفایی در زمینه های جدید در بخشظرفیت

ری، کند، اما به طرز چشمگیتولید مس پاالیش شده، به تدریج واردات مس تصفیه شده به این کشور را کم می

 خواهد شد. بیشتر بلیستر مسردات کنسانتره و نیاز به وا

 یستربلکاتد و های عرضه را تغییر داده است، که این امر از واردات تغییر قوانین ضایعات در حال حاضر زنجیره

ای های الکتریکی، که باعث تغییر الگوکند. با ظهور بازارهای جدید در زمینه خودروهتوسط چین حمایت می

تر در مناطق خارج از چین، گردیده و این موارد موجب یک دوره جدید برای چین و حتی سریعرشد تقاضا در 

 گردد.بازار مس می

 جایگاه ایران در تولید و مصرف مس
خاص و منحصر به فردی که دارد از ذخایر فراوان مس برخوردار  کشور ایران به دلیل وضعیت زمین شناسی

ی معادن واقع بر رو کند. از مهمتریناین کشور عبور می به ویژه آنکه بخشی از کمربند جهانی مس از باشدمی

 .توان به معادن مس سرچشمه، میدوک، دره زار و ... در استان کرمان و سونگون اهر اشاره کرداین کمربند می

 داراست، را دنیا ذخایر از درصدی 9/2 سهم مس، برداریبهره میلیون تن ذخایر قابل 21ایران با دارا بودن 

 برتر تولیدکننده 15 جزء را ایران که بوده تن هزار 3۰2 برابر 1396 سال در کشور مس معدنی تولید میزان

 هاآن رسیدن برداریبهرهبه  و 14۰۰ سال تا روپیش هایپروژه به توجه با .است داده قرار دنیا مس معدنی

 به دنیا مس معدنی تولید از ایران سهم و رسید خواهد معدنی مس تن هزار 45۰میزان به کشور تولید سطح
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جدول ذیل میزان تولید ایران در مقایسه با دنیا و آسیا به تفکیک تولیدات  افزایش خواهد یافت.درصد   9.1

 دهد.نمایش می را معدنی، تولیدات ذوب و تولیدات مس پاالیش شده

 محتوی مس تن هزار
 دنیا            آسیا   

 درصد رتبه درصد رتبه ایران آسیا دنیا

 1.5 15 6.8 4 3۰2 4،438 2۰،158 تولیدات معدنی

 1.1 22 1.9 8 185 9،999 17،۰53 تولیدات ذوب

 ۰.7 24 1.3 8 16۰ 12،713 22،9۰8 تولیدات مس پاالیش شده

هزار تن مس پاالیش شده رتبه بیست و چهارم  16۰همانطور که از جدول فوق مشخص است ایران با تولید 

 در دنیا را به خود اختصاص داده است.تولید 

مس و آلیاژ مس برای استفاده در محصوالت نهایی مانند خودرو، لوازم خانگی، لوازم الکتریکی و طیف وسیعی 

ران در مصرف مس پاالیش گیرد. جدول ذیل جایگاه ایاز دیگر محصوالت وابسته به مس مورد استفاده قرار می

 دهد.را نمایش می 2۰17شده در سال 

 دنیا            آسیا   هزار تن مس محتوی               

 درصد رتبه درصد رتبه ایران آسیا دنیا مصرف

 ۰.6 24 ۰.8 13 134 16،353 22،82۰ مصرف مس پاالیش شده

در آسیا و دنیا  24و  13پاالیش شده به ترتیب رتبه هزار تن مصرف مس  134ایران با باتوجه به جدول فوق 

 باشد.را دارا می
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 معرفی شرکت
دولت  1351است. در سال های فرعی آن گروه شامل شرکت صنایع ملی مس ایران )سهامی عام( و شرکت

مورخ  15957آن را طی شماره و  نموده« شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان»اقدام به تأسیس 

با اصالح قانون  1355ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسانید. در سال در اداره ثبت شرکت ۰7/۰6/1351

ر نمود. تغیی« شرکت صنایع ملی مس ایران»ای از مفاد اساسنامه نام شرکت به تشکیل شرکت و تغییر پاره

خانه( انتقال یافت. این تغییر کیلومتری رفسنجان )محل کار 65متعاقبا مرکز اصلی شرکت به استان کرمان، 

ها و موسسات غیر تجاری کرمان به ثبت رسیده در اداره ثبت شرکت 29/12/137۰مورخ  243۰تحت شماره 

معدنی ایران شرکت ملی صنایع مس  با تشکیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 1381است. از سال

اش در چارچوب قانون ور معرفی و با تغییر اساسنامههای اصلی سازمان مذکایران به عنوان یکی از شرکت

باشد. همچنین به موجب دهد. در حال حاضر مرکز اصلی شرکت در تهران میش ادامه میاتجارت به فعالیت

مجمع عمومی فوق العاده، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل  ۰9/1۰/1383صورتجلسه مورخ 

« ج»های کلی بند ابالغیه رهبر معظم جمهوری انقالب اسالمی درباره سیاستگردیده است، ضمنا در اجرای 

مورد  1385قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در سال  44اصل 

 پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

در تاریخ « فملی»ین شرکت با نماد شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان چهارصد و سی و چهارم

اولین عرضه سهام شرکت در بورس آغاز  15/11/1385در تابلوی اصلی بورس درج و در تاریخ  19/۰7/1385

 گردید. 

 شرکتفعالیت موضوع 
برداری از معادن مس ایران، تولید اکتشافات، استخراج و بهره» اساسنامه  2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

محصوالت پر عیار شده سنگ مس و فلز مس، توزیع و فروش محصوالت پر عیار شده سنگ مس و فلز مس، 

گذاری مربوط ی سرمایههاتوزیع و فروش محصوالت اعم از داخلی و خارجی، مشارکت و جلب مشارکت در طرح

به صنایع مس و انجام کلیه عملیات و معامالت مالی، تجاری، صنعتی، معدنی و خدماتی که به طور مستقیم 

 است. « یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی و خارجی مربوط باشد
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 ترکیب سهامداران
 ارائه شده است. ذیلدر جدول  29/12/1396یخ ترکیب سهامداران عمده شرکت در تار

 تعداد سهم درصد سهام سهامداران

 18،464،834،351 36.93 گذاری سهام عدالتهای سرمایهشرکت

 6،۰25،3۰5،739 12.۰5 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 2،734،1۰6،366 5.47 موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

 2،428،127،935 4.86 گذاری صدر تأمین )سهامی عام(شرکت سرمایه

 2،813،121،853 5.63 گذاری توسعه معادن و فلزاتشرکت سرمایه

 2،871،۰4۰،94۰ 5.74 بانک ملت

 1،231،822،885 2.46 بانک تجارت

 899،4۰4،625 1.8 صندوق بازنشستگی کشوری

 847،539،121 1.7 گذاری فرهنگیانشرکت سرمایه

 11،684،696،185 23.37 سایر سهامداران

 50،000،000،000 100 جمع

 

 سرمایه شرکت
ریالی بوده است که طی  1،۰۰۰،۰۰۰سهم  1،۰۰۰میلیون ریال شامل  1،۰۰۰سرمایه شرکت در بدو تأسیس 

 ذیلریال رسیده است و روند افزایش سرمایه آن به شرح  میلیارد 6۰،۰۰۰چندین مرحله افزایش سرمایه به 

 است.

 تاریخ افزایش

 سرمایه 
 درصد افزایش سرمایه

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال( 

 محل افزایش

 سرمایه 

 مطالبات حال شده 1۰،۰۰۰ 9۰۰ ۰3/۰2/1354

 مطالبات حال شده 64۰،۰۰۰ 6،3۰۰ 17/۰8/1379

 مطالبات حال شده 673،817 5 28/۰1/1382

 هاتجدید ارزیابی دارایی 3،7۰4،1۰3 45۰ ۰5/۰8/1382

 اندوخته توسعه و تکمیل 5،789،645 56 ۰6/۰9/1385

 مطالبات، آورده نقدی و اندوخته طرح و توسعه 17،368،934 2۰۰ ۰5/11/139۰

 مطالبات و آورده نقدی 35،۰۰۰،۰۰۰ 1۰1.5 14/11/1392

 مطالبات و آورده نقدی 43،4۰۰،۰۰۰ 24 ۰4/۰6/1394

 مطالبات و آورده نقدی 5۰،۰۰۰،۰۰۰ 15.2 19/1۰/1395

 مطالبات و آورده نقدی 6۰،۰۰۰،۰۰۰ 2۰ 16/۰2/1397
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 ترازنامه
به شرح ذیل  31/۰3/1397منتهی به ماهه  3تا  1393های برای سال صنایع ملی مس ایران ترازنامه شرکت

 باشد :می
  1397ماهه  3 1396 1395 1394 1393  )میلیون ریال(

  7,287,961  9,896,004  1,742,797  835,080  2,829,777 موجودی نقد

  7,758,149  1,318,749  317,129  54,130  54,130 های کوتاه مدتسرمایه گذاری

  25,181,494  16,161,761  8,820,143  10,547,272  12,460,703 حاسبهای دریافتنی تجاری

  4,820,847  9,025,650  9,150,904  5,988,923  5,888,874 حاسبهای دریافتنی غیر تجاری

  23,449,322  23,969,122  17,556,124  26,478,839  21,420,553 موجودی مواد و کاال

  2,654,235  2,474,217  1,582,364  1,347,746  2,808,435 هاسفارشات و پیش پرداخت

  71,152,008  62,845,503  39,169,461  45,251,990  45,462,472 های جاری :جمع دارایی

  2,792,504  2,165,333  1,672,987  730,786  - های بلند مدتدریافتی

  4,440,733  4,451,304  4,325,777  3,206,787  3,291,844 های بلندمدتسرمایه گذاری

  436,158  543,390  692,325  691,722  474,098 های نامشهوددارایی

  69,036,350  68,399,712  64,050,368  61,523,643  59,124,749 های ثابت مشهوددارایی

  1,014,310  934,674  1,377,896  2,849,441  3,592,517 هاسایر داریی

  77,720,055  76,494,413  72,119,353  69,002,379  66,483,208 های غیر جاریداراییجمع 

  148,872,063  139,339,916  111,288,814  114,254,369  111,945,680 هاجمع کل دارایی

  2,000,138  3,753,088  3,615,105  3,707,573  326,817 های تجاری پرداختنی

  9,528,485  8,648,260  7,986,674  12,834,072  14,955,981 تجاریهای غیر پرداختنی

  1,229,035  686,636  1,088,053  2,272,219  1,775,749 مالیات پرداختنی

  147,934  179,140  226,687  3,275,602  2,583,938 سود سهام پرداختنی

  5,776,292  6,745,836  7,009,866  18,308,872  14,606,777 تسهیالت مالی 

  5,316,765  2,951,432  2,441,816  4,410,054  8,241,788 ذخایر

  1,543,502  4,712,754  43,995  50,981  14,524 هاپیش دریافت

  25,542,151  27,677,146  22,412,196  44,859,373  42,505,574 های جاریجمع بدهی

  5,307,711  5,307,711  5,307,711 - - پرداختنی های بلند مدت

  357,956  357,956 -  444,763  2,029,904 تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

  3,323,826  3,127,337  2,590,287  2,312,840  1,933,883 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

  8,989,493  8,793,004  7,897,998  2,757,603  3,963,787 های غیر جاریجمع بدهی

  34,531,644  36,470,150  30,310,194  47,616,976  46,469,361 هاجمع بدهی

  60,000,000  50,000,000  50,000,000  43,400,000  35,000,000 سرمایه

 -  10,000,000 - -  8,387,239 افزایش)کاهش( سرمایه در جریان

  6,000,000  6,000,000  5,715,710  5,715,710  5,715,710 اندوخته قانونی

  2,635,097  2,635,097  2,635,097  2,635,097  2,635,097 سایر اندوخته ها

  45,705,322  34,234,669  22,627,813  14,886,586  13,738,273 سود)زیان(انباشته

  114,340,419  102,869,766  80,978,620  66,637,393  65,476,319 جمع حقوق صاحبان سهام

  148,872,063  139,339,916  111,288,814  114,254,369  111,945,680 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی  
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 صورت سود و زیان

به نمایش  31/۰3/1397ماهه منتهی به  3تا  1393های را برای سال جدول زیر صورت سود و زیان شرکت

 گذارد:می

 1397بودجه  1397ماهه  3 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 91,692,686 26,313,360 87,580,001 70,058,691 36,542,323 47,771,006 درآمدهای عملیاتی

 (57,734,520) (12,707,834) (47,229,658) (44,928,253) (25,282,229) (29,713,838) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 33,958,166 13,605,526 40,350,343 25,130,438 11,260,094 18,057,168 سود)زیان( ناخالص

 (6,519,922) (1,442,957) (5,915,866) (5,555,601) (4,101,723) (3,677,277) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 (1,445,516) (439,265) (2,659,522) (877,075) (573,504) (364,629) سایر اقالم عملیاتی

 25,992,728 11,723,304 31,774,955 18,697,762 6,584,867 14,015,262 سود)زیان( عملیاتی

 (370,394) (6,153) (197,186) (1,770,835) (3,202,070) (3,003,901) های مالیهزینه

 930,409 295,901 (1,330,319) 982,373 997,226 1,302,609 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 26,552,743 12,013,052 30,247,450 17,909,300 4,380,023 12,313,970 سود)زیان( قبل از مالیات

 (1,949,533) (542,399) (856,304) (835,285) (848,283) (971,623) مالیات بر درآمد

 24,603,210 11,470,653 29,391,146 17,074,015 3,531,740 11,342,347 سود)زیان( خالص
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 صنایع ملی مس ایرانبینی عملکرد شرکت پیش

 مفروضات کلی

مفروضات کلی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده در این گزارش برای سنوات آتی در جدول زیر نشان داده 

 شده است:
 1397 1398 1399 1400 

 11.3% 11.4% 11.5% 17.0% نرخ تورم

 11۰،۰46 1۰۰،879 92،553 85,000 * دالر نرخ

 6،849 6،833 6،816 6،8۰۰ )دالر بر تن( جهانی مسقیمت 

ریال در نظر گرفته شده  85،۰۰۰معادل  29/12/1397منتهی به ماه  8برای نرخ دالر  الزم به توضیح است

  است.

 

 بینی درآمدهای عملیاتیپیش

های توسعه ذوب سرچشمه و برداری از طرحبا توجه به بهره 1397شرکت ملی صنایع مس ایران در سال  

وجه شرکت با ت فروش مقداری احداث پاالیشگاه خاتون آباد ظرفیت تولید کاتد مس خود را افزایش داده است.

رآورد شده ب محصوالت لتبدی ضرایب و تولیدبه نسبت تولید به ظرفیت اسمی و پس از آن نسبت فروش به 

 به منتهیگزارش ماهیانه شرکت  با درنظر گرفتن 1397مقدار فروش سال  نهمچنی .است

شرکت با توجه به فروش صادراتی و داخلی  . الزم به ذکر است برآورد میزانشده است محاسبه31/۰4/1397

ها حریماعمال ت و با توجه به شرایط اقتصادی محاسبه شده است.  نسبت فروش صادراتی به داخلی روند تاریخی

( کاهش 1391-1392استفاده از روند تاریخی سنوات قبل )با  صادراتی ماه باقیمانده سال مقدار فروش 8برای 

و برآوردی شرکت برای سنوات  1393-1396های جدول زیر مقدار فروش تاریخی شرکت طی سال یافته است.

  دهد:آتی را نمایش می
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 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(

 159,296 159,296 147,148 135,000 94,863 98,092 83,055 85,926 مس کاتد

 29,336 29,336 29,336 29,336 24,207 34,994 36,929 43,722 مفتول و اسلب

 7,232 7,232 7,232 7,232 6,559 6,077 6,288 5,439 کنسانتره مولیبدن

 235 235 235 235 314 141 227 322 کنسانتره طال و نقره

 828,224 828,224 828,224 828,224 996,371 978,098 1,035,631 974,048 سنگ سولفور

 25 25 39 53 185 8 40 - کنسانتره مس

 188 188 188 188 198 - - - غبارمولیبدن

 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 - - - طال

 0.646 0.646 0.646 0.646 0.639 - - - نقره

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 - - - پاالدیوم

 411 411 411 411 515 277 - - غبار سفید)غبار کنسانتره(

 1,024,947 1,024,947 1,012,813 1,000,679 1,123,213 1,118,087 1,162,170 1,109,457 مجموع فروش داخلی

 65,626 65,626 60,621 55,617 32,453 103,887 28,898 50,860 کاتدمس 

 102,785 102,785 158,288 213,790 546,436 499,899 234,075 147,900 کنسانتره مس

 - - - - - - - 2,642 مفتول

 99,150 99,150 99,150 99,150 99,150 109,738 - - مس ته پاتیل

 162 162 162 162 673 168 - - کنسانتره طال ونقره

 1,234 1,234 1,234 1,234 1,481 1,276 1,040 484 اکسید مولیبدن

 268,957 268,957 319,455 369,953 680,193 714,968 264,013 201,886 مجموع فروش صادراتی

 1,293,905 1,293,905 1,332,268 1,370,632 1,803,406 1,833,055 1,426,183 1,311,343 مجموع کل فروش
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حاسبه ممس به قیمت جهانی  به نسبت تاریخی هریک از محصوالت ا توجهنرخ فروش محصوالت ببینی پیش

شرکت  ماهه 4 محقق شده نرخ فروشبا در نظر گرفتن  1397بینی نرخ فروش سال شده است. همچنین پیش

 باشد:که به شرح جدول ذیل می برآورد شده است مس و قیمت جهانی

/تن(الی)ر  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

         یداخل

 778,761,098 712,222,197 651,813,131 502,571,516 278,426,794 190,632,631 180,248,366 217,040,977 کاتد مس

 826,015,696 755,439,269 691,364,629 530,950,337 269,357,996 203,544,836 187,145,116 220,897,625 اسلب و مفتول

 977,662,777 894,129,320 818,291,307 647,434,045 324,640,951 195,831,167 138,775,127 239,582,516 بدنیمول کنسانتره

 13,472,604,198 12,321,478,038 11,276,398,317 9,451,158,422 4,555,952,229 3,871,872,340 2,988,092,511 2,937,263,845 نقره و طال کنسانتره

 786,078 718,914 657,938 515,830 289,649 212,134 154,702 209,579 سولفور سنگ

 196,327,594 179,552,973 164,323,698 123,290,957 77,167,568 39,500,000 183,425,000 - مس کنسانتره

 1,053,514,934 963,500,518 881,778,597 674,848,463 349,828,283 - - - بدنیغبارمول

 4,730,223,188,615 4,395,307,405,927 4,089,965,511,449 3,808,929,453,048 1,485,047,619,048 - - - طال

 62,785,301,582 57,964,055,984 53,381,836,192 49,099,679,822 19,863,849,765 - - - نقره

 939,966,022,163 832,524,114,541 737,074,601,256 653,695,448,196 513,000,000,000 - - - ومیپاالد

 170,563,147 155,989,892 142,759,184 109,257,376 56,636,893 - - - (رهکنسانت غبار)دیسف غبار

         یصادرات

 732,118,754 669,565,068 612,774,083 414,390,080 269,647,490 177,425,289 166,032,978 203,065,362 کاتد مس

 169,389,879 154,916,870 141,777,174 106,374,452 60,153,550 38,156,412 33,768,160 39,739,678 مس کنسانتره

 - - - - - - - 215,531,493 مفتول

 142,745,963 130,549,463 119,476,555 91,990,418 48,028,442 34,096,229 - - لیپات ته مس

 14,857,624,504 13,588,159,447 12,435,642,692 11,393,981,819 5,024,316,493 3,579,821,429 - - ونقره طال کنسانتره

 1,607,428,577 1,470,086,675 1,345,397,269 1,037,414,773 592,323,430 346,416,144 230,715,385 486,760,718 بدنیمول دیاکس
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 .شودبینی میبا توجه به جداول فوق به صورت زیر پیش شرکتمبلغ فروش 

(الیر ونیلی)م  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 124,053,637 113,454,247 95,913,189 67,847,378 26,412,401 18,699,536 14,970,528 18,649,463 کاتد مس

 24,231,996 22,161,566 20,281,873 15,575,959 6,520,349 7,122,848 6,911,082 9,658,086 مفتول

 7,070,131 6,466,045 5,917,610 4,682,027 2,129,320 1,190,066 872,618 1,303,089 بدنیمول کنسانتره

 3,166,272 2,895,739 2,650,129 2,221,169 1,430,569 545,934 678,297 945,799 نقره و طال کنسانتره

 651,049 595,422 544,920 427,222 288,598 207,488 160,214 204,140 سولفور سنگ

 5,005 4,578 6,452 6,538 14,276 316 7,337 - مس کنسانتره

 197,859 180,954 165,606 126,742 69,266 - - - بدنیغبارمول

 100,430 93,319 86,836 80,869 31,186 - - - طال

 40,562 37,447 34,487 31,721 12,693 - - - نقره

 0 0 0 0 113 - - - نیپالت

 954 845 748 664 513 - - - ومیپاالد

 70,078 64,091 58,655 44,890 29,168 - - - (رهکنسانت غبار)دیسف غبار

 - - - - - 881 - - کیسولفور دیاس

 159,587,975 145,954,254 125,660,504 91,045,180 36,938,452 27,767,069 23,600,076 30,760,577 یداخل فروش  مجموع

 48,046,065 43,940,914 37,147,249 23,047,063 8,750,870 18,432,181 4,798,021 10,327,904 کاتد مس

 17,410,795 15,923,182 22,441,578 22,741,795 32,870,065 19,074,352 7,904,282 5,877,498 مس کنسانتره

 - - - - - - - 569,434 مفتول

 14,153,262 12,943,979 11,846,100 9,120,850 4,762,020 3,741,652 - - لیپات ته مس

 2,411,656 2,205,600 2,018,526 1,849,446 3,381,365 601,410 - - نقره و طال کنسانتره

 1,983,031 1,813,597 1,659,772 1,279,824 877,231 442,027 239,944 235,592 بدنیمول دیاکس

 84,004,810 76,827,272 75,113,225 58,038,978 50,641,551 42,291,622 12,942,247 17,010,429 یصادرات فروش مجموع

 243,592,785 222,781,525 200,773,730 149,084,158 87,580,003 70,058,691 36,542,323 47,771,006 فروش کل مجموع

د که باششامل مس کاتد و کنسانتره مس می شرکت ملی صنایع مس ایران الزم به توضیح است عمده فروش

. محصوالت داخلی شرکت از طریق بورس کاال به استدرصد کنسانتره مس فروش رفته صادراتی  99بیش از 

های خارجی صورت ، همچنین فروش محصوالت صادراتی از طریق عقد قرارداد با شرکترسدفروش می

 پذیرد. می
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 مواد مستقیم مصرفی

واد م بینی مقدار. پیشدهدتشکیل میکنسانتره مس تولید شده د مواد مستقیم مصرفی را درص 8۰بیش از 

وجه به الزم به توضیح است با ت .مستقیم مصرفی با توجه به نسبت تاریخی تبدیل مواد اولیه برآورد شده است

بر اساس عملکرد به صورت تخمینی  1396ارقام سال  ، عدم ارائه بودجه مقداری و مبلغی مواد مستقیم مصرفی

 محاسبه شده است. 1396ماهه  6

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(

 18,974 18,974 18,974 18,974 20,661 13,970 9,900 31,365 قراضه خریداری شده

 34,882 34,882 34,882 34,882 37,000 31,604 29,922 41,000 کنسانتره مس خریداری شده

 1,177,613 1,177,613 1,142,618 1,107,624 1,175,748 1,075,269 656,523 686,237 کنسانتره مس تولید شده

 1,231,469 1,231,469 1,196,474 1,161,479 1,233,409 1,120,843 696,345 758,602 مجموع

ها به قیمت جهانی مس و همچنین تأثیر افزایش نرخ آنمواد مستقیم مصرفی با استفاده از نسبت تاریخی نرخ 

 ارز محاسبه شده است.

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )ریال/تن(

 651,489,943 595,825,343 545,288,794 417,323,924 199,534,865 175,882,606 159,110,404 194,471,640 قراضه خریداری شده

 118,636,510 108,499,970 99,297,250 75,994,809 40,927,439 32,782,591 23,749,816 36,455,537 شدهکنسانتره مس خریداری 

 56,172,776 51,373,262 47,015,899 35,982,510 18,652,631 18,401,420 19,811,339 20,176,136 کنسانتره مس تولید شده

 باشد.مصرفی به شرح جدول زیر میمبلغ مواد اولیه با توجه به برآوردهای صورت گرفته 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 12,361,383 11,305,202 10,346,321 7,918,313 4,122,606 2,457,080 1,575,193 6,099,603 قراضه خریداری شده

 4,138,219 3,784,642 3,463,637 2,650,813 1,514,315 1,036,061 710,642 1,494,677 کنسانتره مس خریداری شده

 66,149,797 60,497,827 53,721,232 39,855,081 21,930,793 19,786,477 13,006,600 13,845,611 کنسانتره مس تولید شده

 82,649,400 75,587,671 67,531,189 50,424,207 27,567,714 23,279,618 15,292,435 21,439,891 مجموع
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 سربارهزینه 

خی های مختلف به نسبت تاریبین بخش با توجه به تعداد پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان هزینه دستمزد

. هزینه استهالک نیز با توجه به نرخ مؤثر استهالک برآورد شده است. سایر اقالم سربار با تسهیم شده است

 بینی شده است.استفاده از تغییرات تولید و نرخ تورم پیش

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 10,817,815 9,683,208 8,656,139 7,730,933 6,302,925 5,346,363 5,773,051 5,744,022 هزینه باطله برداری

 5,522,228 4,943,040 4,418,746 3,946,451 3,307,646 2,972,611 2,599,451 2,153,511 انرژی مصرفی )آب و برق و سوخت(

 7,895,146 7,220,569 6,493,131 4,772,925 3,282,416 1,890,660 1,999,863 2,777,700 حقوق و عوارض دولتی معادن

 8,631,184 7,142,930 5,988,052 4,491,430 2,781,186 3,673,774 1,659,135 1,736,898 استهالک

 2,115,576 1,893,688 1,692,830 1,511,893 1,232,626 1,215,546 593,255 597,157 هزینه حمل سنگ سولفوری

 3,019,067 2,702,418 2,415,780 2,157,571 1,808,329 1,501,919 1,404,026 1,279,281 ایاب و ذهاب و اجاره خودروها

 699,862 626,458 560,012 500,155 419,196 309,153 253,520 229,856 تعمیر و نگهداری اموال و ماشین آالت و تجهیزات

 5,511,513 4,933,448 4,410,172 3,938,794 3,301,228 2,576,600 2,124,975 2,131,333 سایر هزینه ها

 44,212,392 39,145,760 34,634,863 29,050,153 22,435,552 19,486,626 16,407,276 16,649,758 جمع سربار تولیدی

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

موجودی کاالی  دول قرار گرفته است.مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار مطابق توضیحات فوق در جمواد 

 ساخته شده نیز با توجه به مجموع هزینه ساخت برآورد شده است.

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 20,164,239 18,049,350 16,134,909 14,410,340 12,117,785 9,558,494 8,609,198 6,984,674 میمستق دستمزد

 82,649,400 75,587,671 67,531,189 50,424,207 27,567,714 23,279,618 15,292,435 21,439,891 یمصرف قطعات و مواد

 44,212,392 39,145,760 34,634,863 29,050,153 22,435,552 19,486,626 16,407,276 16,649,758 دیتول سربار

 (2,186,047) (1,974,272) (1,758,950) (1,395,919) (2,589,903) (926,344) (485,042) (294,734) دیتول در نشده جذب نهیهز

 144,839,984 130,808,509 116,542,011 92,488,781 59,531,148 51,398,394 39,823,867 44,779,590 ساخت یها نهیهز مجموع

 29,373,604 26,863,865 22,710,467 15,513,666 16,162,945 3,685,244 1,517,066 5,816,525 (قراضه و کنسانتره) ساخته مهین یکاال دیخر

 - - - - (2,972,974) 1,440,973 (2,121,372) (643,805) ساخت انیجر در یکاال یموجود( کاهش) شیافزا

 174,213,588 157,672,374 139,252,478 108,002,447 72,721,119 56,524,611 39,219,561 49,952,309 ساخت شده تمام یبها

 (11,681,364) (10,549,639) (10,898,423) (9,411,232) (2,527,205) 7,606,975 (2,510,569) (2,209,520) شده ساخته یکاال یموجود( کاهش) شیافزا

 162,532,224 147,122,735 128,354,055 98,591,215 70,193,914 64,131,586 36,708,992 47,742,789 یمحاسبات شده تمام یبها

 (50,920,611) (46,092,888) (40,212,745) (30,888,182) (22,964,257) (19,203,333) (11,426,763) (18,028,951) یا نهیهز یهابخش ریسا به انتقال

 111,611,613 101,029,847 88,141,310 67,703,033 47,229,657 44,928,253 25,282,229 29,713,838 یمال صورت شده تمام یبها
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 هزینه عمومی، اداری و فروش

هزینه حمل، بارگیری و تحویل کاال با توجه هزینه پرسنلی و استهالک مانند قسمت قبل محاسبه شده است. 

 برآورد شدهو فروش نیز با استفاده از تورم سایر اقالم هزینه عمومی، اداری به رشد فروش برآورد شده است. 

 .باشددول زیر میاست. در نهایت هزینه عمومی، اداری و فروش برای سنوات آتی به شرح ج

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

  1,940,986  1,743,922  1,565,460  1,404,000  1,200,000  900,000  900,000  900,000 یبازنشستگ صندوق یاکچوئر

  1,581,067  1,420,545  1,275,175  1,143,655  977,483  808,514  599,422 - هبازنشست کارکنان سنوات و پاداش نهیهز

  4,535,157  4,147,698  3,737,962  2,775,616  1,122,182  1,565,191  756,389  441,890 (کاال فروش) کاال لیتحو و یریبارگ حمل،

  1,467,163  1,313,282  1,173,986  1,048,506  838,764  706,336  609,545  538,950 کارکنان یایمزا و دستمزد و حقوق

  181,656  150,333  126,027  94,529  58,534  107,293  20,002  18,498 استهالک

  467,821  420,325  377,311  338,396  289,227  252,390  252,389  305,590 یورزش یهانهیهز

  246,332  221,323  198,674  178,183  152,293  97,043  167,579  205,917 الزحمه حق و خدمات دیخر

  2,669,320  2,412,447  2,165,799  1,788,794  1,277,383  1,118,834  796,397  1,266,432 ریسا

  13,089,502  11,829,875  10,620,395  8,771,678  5,915,866  5,555,601  4,101,723  3,677,277  مجموع 

 

 های عملیاتی)هزینه( سایر درآمد خالص

 درآمد حاصل از فروش محصوالت فرعی و ضایعات با توجه به نسبت تاریخی آن به فروش  در این بخش

مطابق محاسبات انجام شده در قسمت بهای تمام شده های جذب نشده . همچنین هزینهمحاسبه شده است

 به خالص سایر درآمدهای عملیاتی منتقل شده است.

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 (306,320) (275,220) (247,056) (221,575) (189,380) (185,324) (262,543) (345,724) اکتشافات نهیهز

 (2,186,047) (1,974,272) (1,758,950) (1,395,919) (2,589,903) (926,344) (485,042) (294,734) دیتول نشده جذب یهانهیهز

 294,229 269,092 242,509 180,075 100,524 88,831 66,923 92,893 عاتیضا و یفرع محصوالت فروش از حاصل درآمد

 - - - - 19,237 145,762 107,158 182,936 انبار التیتعد خالص

 (2,198,138) (1,980,400) (1,763,497) (1,437,418) (2,659,522) (877,075) (573,504) (364,629) مجموع
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 خالص درآمد )هزینه(های غیر عملیاتی

یان( سود )زبا استفاده از نسبت تاریخی آن به موجودی نقد محاسبه شده است. همچنین سود سپرده بانکی 

   نیز با توجه به نرخ تورم برآورد شده است.حاصل از فروش، اجاره یا اسقاط دارایی ثابت 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 2,352,724 2,151,720 1,939,160 1,439,919 814,284 777,025 1,098,535 1,195,284 یبانک سپرده سود

 - - - - (2,231,985) (412,027) 521,273 (174,587) یارز یهایبده و هاییدارا ریازتسع یناش( انیز)سود

 222,311 199,740 179,300 160,807 137,442 188,697 196,455 218,901 مشهود ثابت هاییدارا نمودن اسقاط ای و اجاره فروش، از حاصل( انیز)سود

 23,024 21,239 19,648 14,197 7,039 45,270 17,056 5,666 یافتیدر سهام سود

 - - - - 5,355 5,072 99 4,966 انیمشتر از یافتیدر جرائم

 (1,445,627) (1,298,856) (1,165,939) (1,045,685) (893,748) - (846,445) - انیجر در یهاییدارا ارزش کاهش انیز

 - - - - 831,294 378,336 10,253 52,378 ریسا

 1,152,432 1,073,844 972,169 569,238 (1,330,319) 982,373 997,226 1,302,608 مجموع
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  صورت سود و زیان
با توجه به برآوردهای صورت گرفته به شرح  یان سنوات آتی شرکت ملی صنایع مس ایرانصورت سود و ز

 باشد. جدول ذیل می

 1400 1399 1398 1397 )میلیون ریال(

  243,592,785  222,781,525  200,773,730  149,084,158 عملیاتی درآمدهای

 (111,611,613) (101,029,847) (88,141,310) (67,703,033) عملیاتی درآمدهای شده تمام بهای

  131,981,171  121,751,678  112,632,420  81,381,125 ناخالص( زیان)سود

 (13,089,502) (11,829,875) (10,620,395) (8,771,678) عمومی و اداری فروش، هایهزینه

 (2,198,138) (1,980,400) (1,763,497) (1,437,418) عملیاتی اقالم سایر

  116,693,532  107,941,402  100,248,529  71,172,029 عملیاتی( زیان)سود

 (1,414,327) (1,280,236) (1,116,914) (873,314) مالی هایهزینه

  1,152,432  1,073,844  972,169  569,238 عملیاتی غیر هایهزینه و درآمدها سایر

  116,431,637  107,735,010  100,103,784  70,867,953 مالیات از قبل( زیان)سود

 (4,661,166) (4,313,009) (4,007,505) (2,837,092) درآمد بر مالیات

  111,770,471  103,422,001  96,096,279  68,030,861 خالص( زیان)سود

  1,863  1,724  1,602  1,134 سهم هر( زیان)سود
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 گذاری ارزشمفروضات 

 گذارد:گذاری را به نمایش میجدول زیر مفروضات به کار رفته در این ارزش

 مفروضات 

%2۰ بازده بدون ریسکنرخ   

%11.2 صرف ریسک  

86.۰ بتا  

%29.6 نرخ بازده مورد انتظار  

 

 DDMروش 

گذاری به این روش، سود نقدی ساالنه شرکت برآورد گردیده و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد برای ارزش

بینی، سود نقدی آخرین دوره بر پیش های پس از آخرین دورهگردد. برای سالانتظار سهامداران تنزیل می

رخ نالزم به توضیح است نرخ رشد بلند مدت با توجه به  گردد.اساس فرمول رشد ثابت گوردون محاسبه می

ا توجه ب نیز درصد تقسیم سود در سنوات آتی نگهداشت سود و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.

 سنوات آتی برای نرخ فروش برآورد همچنین گرفته شده است.در نظر  درصد 9۰ آن تاریخیبه میانگین 

و  نرخ دالر بازار ثانویه قیمت گذاری شده است با فرض رودمی فروش در بورس کاالکه محصوالت داخلی 

اعمال اثرات تحریم اقتصادی بر مقدار فروش صادراتی محصوالت صادراتی با توجه به قیمت جهانی مس و 

  شده است.شرکت در نظر گرفته 

 به بعد 1400 1400 1399 1398 1397 )میلیون ریال(

    111,770,471  103,422,001  96,096,279  68,030,861 سود خالص

   %90 %90 %90 %90 نسبت تقسیم سود

  399,505,390  100,593,424  93,079,801  86,486,651  61,227,775 سود تقسیمی

 %5 نرخ رشد بلندمدت شرکت

 %31 %30 %30 %30 %30 بازده مورد انتظار سهامداراننرخ 

  176,897,273  46,105,627  55,335,248  66,685,799  61,227,775 سود تقسیمی تنزیل شده

 406,251,721 ارزش فعلی شرکت

 60,000,000,000 تعداد سهام

 6,771 ارزش فعلی هر سهم شرکت
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 1397 سال هر سهمسود برآورد 

با توجه به شرایط موجود به عوامل مختلفی از قبیل تغییرات نرخ ارز از جمله نرخ  1397هر سهم سال سود 

ن جدول بنابرای .های اقتصادی علیه ایران بستگی داردارز پایه مبنای محاسبه قیمت بورس کاال و اعمال تحریم

 محاسبات بورس کاال نرخ ارز دولتی مبنای تالزم به توضیح اس سناریو ممکن پرداخته است. 4بررسی زیر به 

در نظر گرفته شده است. همچنین فرض اعمال تحریم با تأثیر بر  ریال 85،۰۰۰و نرخ ارز آزاد  ریال 42،۰۰۰

 شده است.محاسبه  1392-1391های توجه به روند سالبا  صادراتی مقدار فروش

(الی)ر  EPS  عدم اعمال تحریم اعمال تحریم 

 1،217 1،134 نرخ ارز آزاد بورس کاال

 587 552 نرخ ارز دولتی بورس کاال

 

ریال و  1،217ترین سناریو معادل  شود سود هر سهم در خوشبینانههمانطور که در جدول فوق مشاهده می

 ریال است.  552در بدبینانه ترین سناریو 

 تحلیل حساسیت

آزاد شدن اعمال تحریم )کاهش مقدار فروش شرکت( و سود هر سهم شرکت ملی صنایع مس ایران با فرض 

یمت قبا توجه به اینکه تغییرات نرخ دالر و  برآورد شده است. محصوالت بورس کاالقیمت گذاری  در نرخ ارز

 در جدول دارد تأثیر به سزایی در نرخ فروش و خرید مواد اولیه و متعاقبا بهای تمام شده شرکت جهانی مس

 شده است. پرداخته شرکت ملی صنایع مس ایران 1397سود هر سهم سال  به بررسی زیر

    نرخ دالر   

س
ی م

هان
 ج

ت
یم

 ق

1,134 55,000 65,000 75,000 85,000 90,000 

6,200 636 769 901 1,034 1,100 

6,400 657 794 930 1,067 1,136 

6,600 677 818 959 1,101 1,171 

6,800 698 843 988 1,134 1,207 

7,000 718 868 1,017 1,167 1,242 

7,200 739 893 1,047 1,200 1,277 
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